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Vokiecziai Nesibij o Sovietu
Isz Amerikos VASARA

INTARTAS
SZNIPAS 

į' UŽSIGINA

Darbas, Atostogos, 
Kaitra, Piknikai 

Ir Pinigai

VAIKAI PRIMUSZE
SZTORNINKA

DU EROPLANAI
SUSIMUSZE ■

WASHINGTON, D. C. — 
William W. Remington, kuris 
turi labai augszta valstybini 
darba, staeziai užsigina kad jis 
kokias paslaptis iszdave Ko
munistams ar Rusijai, kaip ta 
mergina, Panele Elizabeth 
Bentley sako.

Jis prisipažinsta, kad jis la
bai daug žinojo apie ta Ameri
kos tada rengiama sprogstan- 
czia bomba, bet kad jis niekam 
tu paslapcziu niekados neisz- 
dave. Vėliau jis prisipažino 
kad jis tik tokius dalykus pa
skelbė ar inteike, apie kuriuos 
jau visi Amerikoje žinojo.

Senatorius Homer Ferguson, 
pirmininkas Senato komisijos 
padare pastaba kad beveik nie
kas nieko nežinojo apie Ameri
kos darba ant to Manhattan už
siėmimo. Net ir Senatoriai nie
ko nežinojo! Remington atsi
kirto kad ir jis mažai žinojo, 
bet ir tai jis niekam neiszsiple- 
pejo.

Senatorių komisija dabar 
nori žinoti: Kaip tai buvo kad 
szitas žmogus, William W. Re
mington gavo geriausius dar
bus ir szileziausias vietas kaip 
tik tada, kada Amierikos Slap
ta FBI policija ji seke ir jau 
intarinejo?

Jis užsigina, kad jis kokias 
slaptas žinias inteike Panelei
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ISZ AMERIKOS. — Lijo 
varlėmis in Massachusetts 
valstija; ar nors taip pasakojo 
J. P. Valliere isz New Bedford, 
kuris gina kad jis savo akimis 
mate tas varliukes, krintan- 
czias isz dangaus.

Spokane mieste vienas bu- 
ezierys in savo buezernes langa 
indėj o szitoki pagarsinima: 
“Rinktines Mėsos. Priimsiu 
Morgeidžius, Bonus ar gerus 
žemeziugus ar kad ir grynus 
pinigus. ’ ’

Walter Brown in Onawa 
miesteli, Iowa valstijoje nusi- 
pjove penkis savo kojos pirsz- 
tus kai jis žole pjovė su maszi- 
na, rado keturis tuos pirsztus, 
kuriuos daktaras jam prisiuvo.

Saulute visur svilino, szilu- 
ma kaitino ir prakaitas visur 
pasirodė. Politikieriai per savo 
seimus politikavo ir prakaita
vo.

Milijonai tėvu ir motinu isz- 
sigando kai pasklido gandai 
kad daug vaiku susirgo su ta 
“Polio” liga, kuri palieka vai
kus koliekus per visa amžių. 
Daug prudu ir ežeru uždraudė 
vaikams maudytis.

Paviešis, garbuzai, lemona- 
das, szalta kosze, dar szaltesnis 
alutis ir ledai atėjo in mada.

BERNAS SZOVE
VYSKUPĄ

IN Pjūtis visur gera, derlingas 
metas, gera ir maloni vasarėlė.

Nuszove Kita
Darbininką

BOLTON, MASS: — Epis- 
kopalu Bažnyczios Vyskupas 
Raymond A. Heron, pravarė 
viena darbininką, berną, nuo 
savo ukes. Tas darbininkas 
Fred S. Pike taip užpyko, kad 
prisitaikęs jis paleido szuvi, 
žėrėdamas ta Vyskupą nuszau- 
ti. Bet su Vyskupu tuo laiku 
buvo vienas jaunas vyrukas 
Paul Zaika, asztuoniolikos me
tu amžiaus. Szitas vyrukas už
sipuolė ant Fred. Pike noreda-
ms isz jo karabina isztraukti. 
Jiemrviem beismuszant, Pike 
ant smert nuszove Zaika.

Už trijų valandų policija su
ėmė apsiginkluota žmogų, ku
ris važiavo su Vyskupo auto
mobiliu, policijantai pradėjo 
ta automobiliu vytis ir pasivi
jo. Jame rado jauna vyruką 
kuris szalia saves turėjo revol
veri. Jis buvo suimtas ir sua- 
resztuotas.

PHILADELPHIA, PA. — 
Sztorninkas Harry Shatz, sep
tynios deszimts dvieju metu 
žmogus mislino kad ežia tik 
kokie szposai ar baikos kai 
trys jauni vaikai atėjo in jo 
sztora ir pareikalavo kad jis 
jiems atiduotu visus savo pi
nigus. Jie atikszo in ji maža 
karabiniku, toki su kuriais be
veik visi vaikai bovinasi.

Sztorninkas, kurio žmona 
tik ana sanvaite pasimirė, pa
mojo tiems vaikams su ranka 
ir pasakė: “Eikite jus sau kur 
kitur bovintis, asz jau ir taip 
turiu gana bėdos.”

Visi trys vaikai, kurie buvo 
jaunesni negu penkiolikos me
tu, perszoko per stala, parme
tė seneli ir ji primusze kol jis 
neteko sanmones. Paskui jie 
isz stalcziaus iszeme dvylika 
doleriu ir pabėgo.

MIAMI, FLORIDA. — Lai
vyno eropląnas susikūlė su ki
tu eroplanu ir jie nukrito. Po- 
licijantai sako kad jie rado 
asztuonis lavonus eroplanu lie
kanose.

Du žmones buvo aname ero- 
plane kuris susikūlė su laivyno 
eroplanu, ir abudu iszszoko su 
parasziutais, umbreliais ir isz- 
liko gyvi ir sveiki.

Laivyno Sztabas dar nepa- 
skelbe Riek žmonių buvo ant to 
laivyno eroplano, bet laikrasz- 
tininkai jau sako kad tenai bu
vo asztuoni žmones. Tas lai-
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JIESZKO
DARBININKU

PENKI MAINIERIAI 
ŽUVO

WELCH, W. VIRGINA. — 
Penki mainieriai buvo ant syk 
užmuszti ir asztuoni buvo su
žeisti!, kai akmuo pasileido 
nuo mainu lubu, tapo. Nelaime 
atsitiko in Capels kasykluose 
New River ir Pocahontas Kom
panijos. John Hansford mai
nu atsargos direktorius sako 
kad dvideszimts septynių pė
du ilgio akmuo nukrito nuo lu
bu, tapo, ant trijų mažu karu, 
kuriuose važiavo mainieriai 
isz mainu.

WASHINGTON, D. C. —
Jau dabar fabrikantai nusi
skundžia kad jiems reikia dau
giau darbininku. O kai jauni 
vyrukai ims stoti in vaiska ir 
kai kitus ims pąpęvalia, tai vi
sur pritruks darbininku.

O kariszki fabrikai ne už il
go pradės imti tukstanezius 
darbininku. Darbininkai mes 
kitus darbus ir eis in szituos 
kariszkus fabrikus dirbti, nes 
tenai jie daugiau gales uždirb
ti.

Visi mes žinome kad kai tik 
darbininku trūksta, tai algos 
eina augsztyn, nes tada kom
panijos ir fabrikantai ima vi
lioti darbininkus su trumpes
nėmis darbo valandomis ir su 
didesnėmis algomis.

O kai algos bus dideles, tai 
galime būti tikri kad viskas 
labiau pabrangs.

Amerikos Kariszki Eroplanai In Europa

Szitokie Amerikos karisz
ki eroplanai B-29 bomberiai 
dabar lekia in Anglija. Ana 
sanvaite szeszios deszimts 
szitokiu Amerikos kariszku 
eroplanu nuskrido skersai 
mares ir nusileido ant trijų 
Anglijos lauku, prirengtu 
tokiems eroplanams. Jie 
Europoje pasiliks per ko
kius szeszias sanvaites. Po 
tam jie sugryž in Amerika.

Amerikos Karo Sztabas 
sako kad szitie kariszki ero
planai nuskrido in Europa 
vien tile del manksztymu, 
manevru ir nieko bendra ne
turi su Berlyno klausimu. 
Bet kai kurie laikrasztinin- 
kai primena kad szitie Ame
rikos kariszki eroplanai yra 
labai arti Berlyno ir tenai in 
kelias valandas gali nuskris
ti. Kiti spėja kad szitie ka

riszki eroplanai tenai nu
skrido kad Amerika butu 
prisirengus jeigu karas isz- 
kiltu su Rusija. Bet tai tik 
mažo vaiko pasakos, nes 
szeszios deszimts eroplanu, 
kad ir didžiausiu, tai tik ma
ža saujele. Visgi niekas ne
gali tikrai ir tinkamai isz- 
aiszkinti ka musu tie karisz
ki eroplanai tenais daro.

Kongresas Nieko 
Nedarys Apie 

Branguma
Bertyniecziai Yra Insitikrine 
Kad Amerikiecziai Ju Neapleis; 
Wm, Remington Saku Jis Jokiu 
Amerikos Paslapcziu Neiszda* 

ve; 5 Mainieriai Užmuszti 
Welch, West Via.

* ------------------ "-r.------ !*

BERLYNAS, VOKIETIJA. — Padanges 
virsz Berlyno yra iszmargintos su Amerikos 
ir Anglijos didingais prekybiniais eropla- 
nais, kurie kartais net ir saulute aptemdi- 
na, tiek daug ju tenai lekia. Vokiecziai 
tiek daug eroplanu nėra mate nuo karo 
pabaigos. Bet kai pirma, per kara jie tu 
eroplanu bijojosi ir nuo ju slapstiesi, 
dabar žiuri in padanges ir tenai mato 
ties ir drąsos.

Berlyne visi sau ramiai, kaip ir 
miau gyvena; ežia nėra jokio ženklo 
Amerikiecziai rengiasi iszsikraustyti ar 
kieczius apleisti.
Viskas biski daugiau 
Sovietai uždare 
ant vandenio, 
kaip ir ėjo,

Visu upas 
yra insitikrine

PASZIELISZKAS
BRANGUMAS

Kas Kaltas Už Brangu
ma? Kaip Viskas Baig

sis? Kur Galas?

jie
vii-

VISUS

Bet

pir- 
kad 
Vo- 

Viskas kaip po senovei,
dabar kasztuoja, kai 

kelius ant žemes ir 
taip sau viskas eina

Bertyniecziai dabar 
nepasi

trauks, ju neapleis. Tie eroplanai, kurie 
veža ta maista in Berlyną intikrino Ber- 
lynieczius kad Amerika ežia baiku nekre- 
czia. Tas geras upas pasirodo Vokiecziu 
veiduose kai jie eina ar pareina isz savo 
darbu. Jie dirstelia in padanges ir seka 
tuos milžiniszkus eroplanus, kurie didingai

geras.
kad Amerikiecziai

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Trumanas butu 
daug geriau padaręs ir savo 
gera varda nesusiterszes, jeigu 
jis nebutu susipykęs su Mar- 
riner Eccles, ir nebutu ji pra
varęs isz pirmininkystes ana 
Sausio (Jan.) menesi. Eccles 
buvo Atsargo Tarybos pirmi
ninkas, ir buvo be jokios prie
žasties, be jokio paaiszkinimo 
pravarytas.

Jeigu sziandien Eccles turė
tu ta vieta jis negalėtu taip at
virai ir drąsiai kalbėti, nes jis 
turėtu palaikyti Prezidento 
Trumano nusistatymus ir ji 
apginti. Bet dabar jis kalba 
ir raszo kaip paprastas pilietis 
ir nei vienam politikieriui nė
ra atsakomingas. Jis ana san
vaite Kongresui pasakė visa 
teisybe apie visa szita pragy
venimo branguma.

Nėra kito žmogaus Ameri
koje, kuris geriau žinotu apie 
visa szita branguma, kaip 
Marriner Eccles, nes jo darbas 
buvo kaip tik daigtu brangu
ma ir pinigu iszleidima sutvar
kyti. Jis szita darba dirbo nuo 
Sausio menesio 1936m., net iki 
Sausio (Jan.) menesio 1948. 
Reiszkia, per dvylika metu jis

leidžiasi in Berlyną. Jie tuos musu ero
planus vadina “Razinku Bomberiai,”

Žinoma visi Berlyne szneka ir putas 
plaka apie Sovietu žingsni kai jie užkirto 
visus kelius Amerikiecziams in Berlyną. 
Visi Berlyniecziai viens kita ramina saky
dami, kad Amerika su Anglija turi jau in- 
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daug mate, daug patyrė ir 
daug pats pasimokino.

Jis dabar sako kad pragy
venimo brangumas jau visai 
iszejo isz vagos, ir kad dabar 
niekas negali sutvarkyti, su
laikyti, kad viskas labiau 
brangs, viskas eis brangyn kol 
prieis prie galo ir viskas žlugs, 
eis žemyn, kaip buvo ir po ano 
karo, kai visi ponais tapo.

(Tasa Ant 4 Puslapio),
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Kas Girdėt
paprasti piliecziai negu kaipo 
kareiviai.

Pragyvenimo brangumas da 
eis tolyn, dar augsztyn. Jeigu 
dabar brangu, tai už keliu me
nesiu bus dar 'brangiau. Pragy
venimas nebuvo toks brangus 
per szimta ir szeszios deszimts 
szeszįs metus. Ir tam brangu
mui dar nematyti nei galo nei 
kraszto.

Darbininkai reikalaus dar 
didesniu algų ir jie gaus. Bet 
kai tik jiem algos bus pakeltos, 
tai viskas labiau pabrangs.

Tokyo mieste, Japonijoje, 
panele Japonai te Gin Hosaka, 
kuri dabar jau neszczia, pasi- 
aiszkino teismui kodėl ji buvo 
priversta vogti ir vaginėti: ji 
turi užlaikyti savo meiluži, jo 
moteri ir szeszis jo vaikus.

' • • ■ “
Huntsville mieste, Texas, 

vienas kalinys, prasikaltėlis, 
Levrut- Whitehurst iszspruko, 
pabėgo isz kalėjimo ir paskui 
už keliu dienu pats sugryžo, 
pasiaiszkindamas, “Asz buvo 
aplankyti savo mocziute.”

Biznis
Plieno Siena

Stalinu

Demokratai su Trumanu no
ri vėl suvaržyti algas ir kasz- 
tus, kaip buvo daroma per ką
rą ; bet Republikonai su Dewey 
nieko nenori daryti, nenori kad 
valdžia kisztusi in bizni ar pra
mone. O kiek dabar galima 
pramatyti, tai Dewey ir Re
publikonai laimes rinkimus. 
Tai reiszjkia kad niekas nieko 
nedarys apie szita paszieliszka 
branguma.

Georgia valstijoje du polici
jos automobiliai susikūlė. Vie
nas policijantas antra apskun
dė, o antras pirma. Dabar tie 
policijantai vienas kita skun
džia teisme. Matyti kad vilkas, 
vilką susitiko.

Mr. ir Mrs. ponai Julius Ma
thias jau dvideszimts keturis 
sykius gavo “divorsa,” persi
skyrimą. Szita syki jiedu sako 
kad jiedu už jokius pinigus 
nesusitąikins.

Musu laikraszcziai daug ra- 
sze ir skelbe apie tuos karisz- 
kus eroplanus, B-29 bomberius 
kuriuos Amerika pasiuntė /n 
Anglija. Isz to laikraštinin
kai jau spėjo kad Amerika 

. siunczia Rusijai karo paskel
bimą. Bet nieko panaszaus te
nai nebuvo. Tiekariszki eropla- 
nai sudaro tik maža saujale ir 
beveik nieko nereiszkia kai 
męs kalbame apie kara.

Re no mieste, Nevada, paleis
tuviu namai buvo uždrausti ir 
uždaryti per kara, kai armija 

j pareikalavo kad jie butu užda
ryti. Dabar visi jie atsidaro ir 
yra valdžios prižiuromi.

Rusijos nusistatymas užkirs 
ti visus kelius in Berlyną Ame 
rjkiecziams ir Anglams ne 
reiszkia kad Sovietai rikiuoja
si savo armijas in kara. Taikos 
nėra, bet nei karo da nematyti.

Pirmiau buvo labai sunku 
atskirto Socialistą nuo Komu
nisto, bet dabar Socialistai yra 
nusistatė priesz Komunistus, 
ir Komunistai ima Socialistu 
neapkesti labiau negu kapita
listus.

Sunku insivaizdinti kad 
Amerikos krasztas stotu in ka
ra už tai, kad Rusija mums už
draudžia maitinti pustreczio 
milijono Berlyniecziu.

■ • • ■ ■
Prezidentas Trumanas su 

Sekretorių Marshall buvo nu-; 
sistate nenusileisti Sovietams 
ir griežtai su jais pasielgti, bet 
kai jiedu pamate kad jau kitas 
žingsnis gali mus prie karo pri
vesti, ta visa klausima pavede 
dipliomatams ir pastūmė in 
szali karininkus.

Kai Prezidentas Trumanas 
ir New York valstijos Guber
natorius Dewey su prakalbo
mis iszkilmingai atidarė Idle- 
wild Field, vieta eroplanams 
nusileisti ir pakilti, armija ne 
per daug kariszku eroplanu ir 
boąiberiu tenai pasiuntė del 
tos parodos, bet daug pasiliko 
kitose vietose, kad butu pasi
rengus jeigu Rusijos Politbu- 
ras nutartu kaip tokiu laiku 
ant musu užsipulti.

Sovietams labai rupi Vokie
tijos Ruhr slienio plienas. Jie 
mielu noru susitaikintu su 
Amerika ir su Anglija ant to 
Berlyno klausimo, jeigu jie 
gautu nors szmota to slėnio.

• •_____________

Sovietai dabar iszkrausto 
savo dipliomatu ir atstovu 
szeimynas isz Vienuos. Isz to 
matyti kad jie rengiasi taip 
pat suspausti ir apsupti Vien
uos miestą kaip jie dabar yra 
apsupę Berlyną. , [. j

Anglija dabar daug kariszku 
eroplanu inžinu ir kitu reika
lingu maszinu parduoda Len
kijos Komunistiszkai valdžiai. 
Amerika jau ir taip inpykus 
ant Anglijos už tai, kad Angli
ja daug tokio tavoro pardavė 
Rusijai. Dabar Anglija toki pa
ti bizni veda ,su Lenkija.

James Whiteford, Amerikie
tis inžinierius, pardavė savo 
bizni Anglijoje ir pargryžo i u 
Amerika numirti, kai jo gydy
tojas, Daktaras John Hunter, 
chirurgas, jam pasakė kad jis 
serga vėžio liga ir tik kelis me
nesius begyvens. Visa tai atsi
tiko 1942 metuose. Parvažiavęs 
in Amerika, jis nuėjo pas ge
riausius daktarus ežia, kurie 
nerado nei ženklo tos vėžio li
gos. James Whiteford tada ap
skundė ta Daktara John Hun
ter ir teisėjas Sir Norman Bir
kett nusprendė kad daktaras 
turi Ponui Whiteford užmokė
ti $25,200 už tai kad jis nege
rai ji apžiurėjo ir netinkamai ji 
iszegzaminavojo.

—————— 9 •
'Schuylkill* Apygardos Sla- 

vokai iszkilmingai apvaiksz- 
cziojo savo “Slavoku Diena’’ 
Lakewood Parke arti Mahanoy 
City, Pa. Net dvideszimts-sze- 
szi Slavokai kunigai dalyvavo. 
“Rusnaku Dienoje” ju Vysku
pas pribuvo ir visi ju kunigai 
isz arti ir toli.

Mes daug girdime ir dar dau
giau skaitome apie ta “Plieno 
Siena,” kuri skiria Vakarus 
nuo Rytu, laisve nuo vergijos. 
Nebutu pro szali pažiūrėti kas 
ta plieno siena palaiko, kas su
stabdo ta susisiekimą tarp Ru
sijos Rojaus ir viso svieto?!

Geriausi ir isztikimiausi 
jaunuoliai, nuo asztuoniolikos 
iki dvideszimts metu amžiaus 
yra szitai pareigai skiriami. 
Jie visi yra buvusieji Komu
nistu Jaunimo Draugystes na
riai ir yra paskirti in tam tik
ras lavinimo mokyklas, kur jie 
buvo po priežiūra slaptos 
NKVD policijos. Tik isztiki
miausi jaunuoliai yra paskirti 
szitam darbui.. Ne tik jie yra 
tardomi, bet ir ju szeimynos ir 
ju gimines ir draugai.

Visi jauiiikaicziai Rusijoje 
nori stoti in szitu jaunuoliu ei
les, nes jie ežia gauna daug 
daugiau maisto ir yra visu ger
biami. Visi jaunuoliai nori 
stoti in ju eiles, nes tokie jau- 
.nikaieziai yra atskirti nuo vi
su kitu. Net ir ju drabužiai 
vilioja; jie neszioja žalias ke
pures, tamsiai žalia suknele, 
mėlynas kelines, ilgus, minksz- 
tus cziabatus ir ilgus, sziltus 
szvarkus. Nei vienas kitas ka
reivis nėra taip puikiai ir gra
žiai apsirėdęs. Geriausias au
deklas ir brangiuasia skūra, 
oda yra skiriama szitiems ru
bežiaus sargams. Visi su pa
vydėjimu žiuri in szituos ka
reivius, taip kaip in Amerikos 
West Point ar Annapolis kari
ninku studentus.

Szitie rubežiaus sargai turi 
savo kliubus, savo teatrus ir 
savo namus. Jie yra geriau
siai apmokami. Laikraszcziaiu 
ir kito propaganda iszkelia in 
padanges szitu jaunu kareiviu 
tarnyba, ir kiekvienas jaunas 
Ruskis sapnuoja ir svajoja ka
da jam teks ta laime prie ju 
prigulėti.

Visi jaunuoliai stoja in szi- 
tas kariuomenes eiles, ne isz 
prievartos ar isz baimes, bet, 
savanoriais, nes jie laiko už 
szventa pareiga savo darba at
likti.

Visi szventi tiki in Rusija ir 
in Rusijos JRoju, kol jiems ten-

ka pamatyti kaip kiti žmones, 
kituose J<rasztuose gyvena. 
Tukstancziai szitu jaunuoliu 
viską mote ir paliko savo dar
bu ir pareiga, kai jie pamate 
kaip Lietuviai laisvoje Lietu
voje gyvena. Kai jie apleidžia 
savo pareigas, jie žino kad 
jiems nėra kelio atgal, kad 
jiems Rusijoje laukia vien tik 
szalto Sibiro mirtis. Už tai jie 
yra tokie isztikimi Rusijai, iki 
jie randa, proga praslinkti pa
tys pro rulbežiu ir prisiglausti 
prie bet kurios tautos, kur nei 
Komunistai, nei Sovietai netu
ri jokios intakes.

Bet tie, isz tu jaunuoliu, ku
rie dar nėra paragavę tikros 
laisves, yra baisiai griežtus ir 
žiaurus, ir užlaiko kiekviena 
Kremlino instatyma. Jie pir- 
miaužmogu nuszaus ir paskui 
teirausis ir pasiklaus :kodel tas 
žmogus dryso prisiartinti prie 
rubežiaus ?

Visi szitie kareiviai-sargai 
yra isztikimi Komunistu Par
tijos nariai. Jie visi gauna sa
vo insakymus staeziai isz 
Kremlino ir neklauso jokio ki
to kareivio ar karininko. Jei
gu jie kur nors ar kaip nors 
ar kaip nors prasižengia ar nu
sikalta, jiems nėra jokio pasi- 
aiszkinimo; jie gerai žino kad 
tada ju laukia suszaudinimas 
ir visai ju szeimynai baisi sar
mata.

Ju insakymas ir nusistaty
mas yra szauti in visus kurie 
pirsiartina prie rubežiaus.

Nebutu pro szali nors saves 
pasiklausti: Kodėl tokie sar
gybe prie to Rusijos Rojaus?! 
Ta sargybė tenai pastatyta 
prižiūrėti ne kad kas ineitn in 
ta Rojų, bet kad niekas neisz- 
eitu!

Kai Vieszpats Dievas, sulyg 
Szvento Raszto, pastate tuos 
aniuolus prie Rojaus varta, 
kai Adomas ir Jie va nusidėjo, 
tu aniuolu pareiga buvo pri
žiūrėti kad niekas in ta Roja 
nesugryžtu, neineitu; O dabar 
Rusija savo sargus turi pasta- 
cziusi kad niekas isz to Rusijos 
Rojaus neiszbegtu.

Sveiko proto žmogus dabar 
gali isz tikro klausti: Koks ten 
rojus, jeigu reikia sargybos 
prie to Rojaus prižiūrėti, kač. 
Rojaus gyventojai isz Rojaus 
neisžbegtu!

žmona ir dukterim Dalia ir 
Laimute. Minkunas buvo Mn- 
nehen, Bavarijoj, Amerikie- 
cziu Zonos BALF atstovu Vo
kietijai. Tose pareigose iszbu- 
vo per du metu. Kaip Ameri
kos pilietis grižo in savo gim
tine, Cleveland, Ohio, kur apsi
gyvens pas savo broli, 6909 Su
perior Ave.

P. Minkunas New Yorke pa
buvojo pora dienu. Aplanke 
kai kurias Lietuviu insteigas 
ir su BALF Pirmininku Kun. 
Dr. J. B. Konczium pasikalbė
jo BALF ir paszelpos taipgi 
imigracijos reikalais.

Atvykusiuosius sutiko BAL- 
F atstovas Jonas Valaitis.

Flensburgo Lietuviai
Dėkoja BALF-ui

Flensburgo apylinkes Lietu
viu Tremtiniu vardu maloniai 
praszome priimti nuoszirdžiau- 
sia visu padėka už atsiustą
sias mums dovanas 1,720 kilo
gramu invairaus maisto ir 178 
pundus in vairiu rubu. Praszo
me perduoti visiems aukoju
siems' szias dovanas nuo musu 
nuoszirdžiausia padėka.

Musu szirdyse visada pasi
liks dėkingumo jausmas musu 
broliams Amerikoje. Jusu tei
kiamoji pagelba mums sunkio
se dienose liudija Jusu nenuils
tamas pastangas padėti musu 
tautai. Jusu pagalba mus stip
rina, gaivina vilti susilaukti 
geresnio rytojaus ir drąsiną 
kovoje del brangios Tėvynės 
laisves.

R. Bielkeviczius Liet. Ran d. 
Kryžiaus Flcnsbergo Ingalioti- 
nis. Lietuviu Komitetas; Straz
das, Kun. L. Klimas, Vaitkus, 
Baliunas.

Visokeriopa tremtiniams pa
gelba ir toliau malonėkite sius
ti: United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc., 105 
Grand Street, Brooklyn 11, 
New York.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Lietuviai Tremtiniai
Britu Zonoje

Vokietijoje

BROOKLYN, N. Y. —
1— 1948 m. Liepos 1 diena 

Britu Zonoje buvo 14,371 Lie
tuviu tremtiniu stovyklose ir 
800 Lietuviu už stovyklų ribų 
(su DP teisėmis). Stovyklose 
paminėta diena buvo 3,420 
Lietuviszku szeimynu apiman- 
cziu 12,185 asmenis ir už sto
vyklų ribų 176 Lietuviszkos 
szeimynos, apimanezios 638 
asmenis.

Taip vadinamu “unattach
ed” Lietuviu Virsz 16 metu 
amžiaus be szeimyniniu rysziu 
ta diena buvo 2,779 asmenys ir 
stovyklose 161 asmuo už sto
vyklų ribų.

2— 1948 m. Birželio (June) 
menesio begyje emigravo 504 
Lietuviai.

Lietuviu emigracija in at
skirus krasztus per pirmąjį 
1948 m., pusmeti atrodo szi- 
taip: In Kanada iszvyko 850 
Lietuviu; Anglija 696; Austra
lija 167; Francuzija 134; U. S. 
A. 40; Brazilija 33; Argentina 
4; Szveicarija 3; Holandija 1. 
Viso iszvyko 1,928 Lietuviu.

3— 1948 m. Birželio (June) 
menesio begyje repatrijavo 92 
Lietuviai.

Viso per pirmaji 1948 m., 
pusmeti repatrijavo 400 Lietu
viu.

4— Be aukszcziau ’paduotu 
skaieziu Lietuviu, gyvenaneziu 
tremtiniu stovyklose ar už ju 
ribų, bet turineziu DP teises, 
Britu Zonoje yra da keli szim- 
tai Didžiosios Lietuvos ir keli 
tukstancziai Mažosios Lietu
vos gyventoju be DP teisiu, 
apie kuriuos tikslios statisti
kos dar nėra.

5— Analoginiai skaieziai ki
tu tautybių tremtiniams yra:

Visu DP Britu Zonoje Lie
pos 1 d., buvo 194,748; Latviu 
29,030; Estu 7,1.50; Lenku 86,- 
061; Ukrainiecziu 25,186.

Visu tautybių DP isz Britu

Zonos per pirmaji pusmeti 
emigravo: 28,422. O Z

Repatrijavo per pirmaji pus
meti: 254, Latviai, 26 Estai ir 
2,579 Lenkai.

Tremtiniu imigracijos rei
kalais rūpinasi BALF, in kuri 
praszome kreiptis imigracijos 
ir paszelpos reikalais. Adre
suokite: United Lithuanian 
Relief Fund of America, Inc., 
105 Grand Street, Brooklyn 
11, New York.

“Man Malonu Jusu
Laikraszti Skaityti!”

Ka raszo musu skaitytoja, 
ponia Franciszka Czinskiene 
isz Baltimore, Md., Gerbiama 
Redakcija: Frisiuncziu jumis 
užmokestis už mano “Saule” 
prenumerata. Szirdingai aeziu 
kad nesulaiket mano laikrasz
ti. Mes skaitome “Saule” jau 
35 metai. Rugsėjo 15-ta diena 
sueis metas kaip mano vyras 
numirė. A. a. mano vyras taip
gi skaitė “Saule” per daugelis 
metu. Man malonu jusu laik
raszti skaityti, nes duoda dau
giau užganedinimo, nes kaip 
kiti laikraszcziai. Siuncziu 
jumis gerus linkėjimus del 
“Saules” 60 metu gyvybes!

Ka raszo musu skaitytojas 
p. Jonas Januszka isz Duryea, 
Pa. — Gerb. “Saules” Redak
cija: Frisiuncziu jumis užmo
kestis už prenumerata už visa 
meta, kur asz labai myliu skai
tyti “Saule.” Su gerais veli- 
nimais del “Saules” redyste.

Pirkie U. S. Bonus
♦ v.

Mokykloje
Daraktorka — Tai dabar 

Jonuk, atminsi, jog yra de
szimts prisakymu. O jeigu 
viena isz j u peržengtumai, 
tai kas butu?

Jonukas — Tai gautau de
szimts rimbu.

Demokratai Priesz Demokratus x

Praszosi Pagelbos; Jie- 
szko Saugios Vietos

tu, ir priglaustu, nes jam 
niekur kitur nėra saugios 
vietos.

116 LIETUVVIU IN
KANADA

9 In Sovietines 
Valstijas

Komunistai Kinijoje paper
ka valdžios kareivius, siutin
dami jiems pinigu ir sidabro už 
karabinus, sakydami kad jie 
gali gauti daug daugiau kaipo

SKAITYKIT 
“SAULE” 

PLATINKIT!

Czekoslovaku armijos vy
riausias viso sztabo Gene
rolas Antonin Bohumil Ra
sai, kuris vadovavo ir vede 
visas Czeku armijas vaka
ruose, dabar atsirado Vokie
tijoje kur Amerikiecziai val
do. Jis pabėgo isz savo 
kraszto ir dabar praszosi 
kad Amerikiecziai ji priim-

NEW YORK — Laivu Ma
rine Marlin Liepos (July) 8 
diena, isz Europos atvyko n- 
Halifax, Nova Scotia usote isz- 
sedo 116 Lietuviu. Tai daugu
moje Lietuviu studentai. Jie 
Kanadoj dirbs miszko, namu 
ruoszos ir kitokius darbus.

Tuo patim laivu iki New 
Yorko atplaukė dar 9 Lietu
viai: Natkevicziene su dukra 
ir Jurkuniene, kurios iszvyko 
in Boston, Mass., pas gimines. 
Atvyko ir Bernotiene su dukte
ria.

Tarp in New Yorka atvyku
siu yra Petras Minkunas su

| “SAULE” YRA 
GERIAUSIA 

DOVANA!

Pietiniu valstijų Demo
kratai sukilo priesz Prezi
dentą Trumana, kai jis buvo 
iszrinktas kaipo Demokratu 
Partijos atstovas in rinki
mus. Visi jie pyksta ant 
Trumano, už tai, kad jis in- 
nesze ir invede “Valstybi
niu Teisiu” instatyma, su
lyg kurio atskira valstija ne
gali sudaryti teisiu ar insta- 
tymu, kurie suvaržytu kurio 
luomo ar kurios kliases žmo
nes. Czia, pietinėse valsti-

jose tuojaus iszkilo Juoduku 
Nigeru klausimas. Kaip tik 
už tai visi tie Demokratai 
baisiai užpyko ant Trumano 
ir norėdami jam atkerszinti, 
jie pastate South Carolina 
valstijos Gubernatorių J. 
Strom Thurmond del Prezi
dento ir Mississippi valsti
jos Gubernatorių Fielding 
L. Wright del Vice-Prezi- 
dento. Visi jie laike savo 
seimą Birminghan, Alaba
ma.

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszyk jiems lai- 
kraszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $5.00. 
Kitose Vieszpatys- 
tese $6.00, Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

__________________



"SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Varginga Lietuva
gjUSlREME galiūnai ir atstu-1 

te krutinę vienas prieszais 
kita: sužvango plieno ginklai, 
patrankos atvėrė ugnia žerian- 
czius savo nasrus ir prabilo 
griausmo kalba. Dangaus 
skliautai suvirpo, pilkoje že
mele dejuoja szarvuotu karžy
giu mindoma ir žirgu trempia
ma.

Nusigando nelaimingojo 
kampo gyventojai.

— Kur prieszas, kur kova?
— Kur bėgsim, kur ding- 

sim? Bastidami viens kito 
klausias. Bet in kiekviena 
klausima vienu vienas atsaky
mas tegirdis:

— Vargas!
— Vargas mums nelaimin

giems! Ir eina tas žodis isz lu
pu in lupas per kaimus mies
tus.

O Vakaru kraszte vis dunda 
labyn. Dunda nuo ankstyvo 
rytmeczio ligi vėlyvam vaka
rui be jokios pertraukos, be at- » , 
vangos.

Ugniniai gaisru liežuviai nu
dažė purpuros varsza tirsztus 
molingus debesius ir prasi
skverbė pro juos proszvaista 
laižo padanges.

Mykia nusigandę gyvulėliai. 
Varnai kranksėdami puikuoja
si ir, lyg ka baisaus prijauzda- 
mi, skubinas in Rytus.

Pabaisys apėmė in žmogaus 
siela: Turtingieji miestu gy
ventojai bėga, moterys alpsta, 
vaikai verkia!

— Vargas! Vargas! Visuo
se kampuose tiek tik ir tegir
dis.

Bet, kas Lietuviui vargas ? 
Vargas Lietuvio brolis. Jis su 
vargu girnos, su vargu iszvien 
gyvenęs; žino, kad su vargu ir 
mirti reikės. Jis jokio vargo 
nebijo. Ramiai jis laukia atei
nanti ir szio naujo vargo!

Moterys, vaikucziai verkia? 
Kiek mokėdamas ir kiek galė
damas aszaras jiems szluosto, 
ramina, o pats neturi kada nei 
azaroti, nei nerimauti. Sunkus 
darbelis, visa jo paguoda.

O ežia karas su visomis savo 
baisenybėmis, lyg kokia per
kūnija su žaibais, atūžia visais 
krasztais. Kryžiuocziu ainiai 
kaip juros vanduo užplūdo, 
gražiausia Lietuvos dali.

Tiesa, jie ir vėl greitai iszsi- 
neszdino isz kur ateje, bet, Lie
tuva jau nebe ta! Ten kur baž- 
nyczios grožėjos, griuvėsiai 
tvokso; kur kaimu sodai žalia
vo, vejas pelenus kedena; kur 
kviecziu dirvos geltonavo, gry- 
nutelis kaip grendimas tyrlau
kis tebeliko.

Vargas!
Taip, kur naujos gadynes 

vandalo koja žengė, tikras var
gas gyventojams liko. Asz pats 
lankiau tas vietas, savomis aki
mis žiurėjau in isznaikinimo 
diduma; savomis rankomis, 
galima sakyti, palytėjau to 
vargo ir jaueziau, nors neraga
vęs, koks kartus jis yra tiems 
kurie likimo vereziami para
gavo jo.

Atvažiavau Slabadon, Seinų 
apskr. Siustas czion buvau ran
kioti žinių apie nukentėjusius 
nuo karo. Bet, rankioti nepri- 
siejo, nes semte pasisemti to
kiu žinelių ežia galėjau. Szia- 
me kampe ju krūvos yra.

Murine bažnyczia, kuria pa- 
rapijonys taip gėrėdavos, vi 
siszkai sunaikinta. Kuorai ir 
visas pryszakys iszsprogdinta.

Dideliausi plytų kalnai su- 
griosti ant szventoriaus ties di- 
džiasiais vartais. Tarp plyt
galiu iszmetyta varpu szukes, 
stovylu skeveldros, skardos 
sklypai, lotu galai, geležgaliai. 
Stogas nudegęs, sienos suskilę 
ir durnai aprūko. Vietoje langu 
szirpso be jokios kvarmos di- 
deliausios skyles, pro kurias 
msiveržes vejas kaukia ir 
blaszkos szventyklos liekano
se. Net sziurpuliai perima žmo
gaus kuna. Baisu ir liūdna. 
Žmoneles, sako, kad szventa 
diena sueina ant tu griuvėsiu 
ir rauda, rauda griaudžiomis 
aszaromis.

Bet^kaip-gi? Juk tai bran
giausia jiems vietele! Juk tai 
ju prakaitas, ju darbas!

Susirinko apie mane ju visa 
kuopele.

— Kas girdėti? Klausiu.
— Nai kas? Vargas! Vienu 

balsu vis atsiliepia. Bažnytė
lės netekom, szalk dabar plika 
galva ant vėjo ir lietaus. Dabar 
tai da puse bėdos, bet kas bus 
žiema per szalczius ir pusnis?!

Ir visi nusiminusia akia pa
žvelgė in ta puse, kur ju bažny- 
czios griuvėsiai dunksojo.

Visi padejavo, galvomis pa
lingavo.

— Gi man, Dievuli, prislin- 
kus areziau per žmones verksz- 
lendama ome skusties naszle, 
iszpleszta visas turtelis. Jave- 
lei visi arkliams iszklota, su
trempta ; bulves nukasta, užda
ras, drapanos iszvogta. Likau
si, varge, grynutele kaip pirsz- 
tas. Nei kuo apsidengti, nei ko 
in burna paimti. O szeimynos 
szeszetas, visiems reikia visi 
szaukįas.

Susigraudinus senuke szluos- 
tosi antakius ir vis pasakoja ir 
vis naujus vargus, naujas ne
laimes. Kas jas visas ir sura- 
szys.

Da nespėjo iszsipasakoti, o 
jau kiti traukia ja už skverno:

— Gana, gana bus jau, mo- 
cziute, duok ir mums pasiskus
ti.

Tokiu norineziu pasiskusti

Ar Szilta Ir Duszna?

Jeigu viesus ir malonus 
paveikslas jums kiek nors 
padės kantriau pakęsti szi- 
ta sziluma ir dusznuma, tai 
sztai ežia, kaip tik toks pa
veikslas. New York mieste 
mažute Peggy Ann O’Don
nell apsiredžius vien tik su 
savo nekaltumu, atrado kad 
geriausia vieta vasaros kai
troj tai prie vandenio, ne
paisant isz kur tas vanduo 
ateitu. Czia, ant ulyczios a- 
tidarytas vamzdis isz kurio 
ugniagesiai, ‘ ‘ Firemonai ’ ’ 
ima vandeni del gaisru, ug- 
nu. Prie szito vamzdžio ir 
Mažute Peggy Ann O’Don
nell prisiartino su savo lele 
atvesti..

atsiranda visa galybe. Vienas 
pro kita spraudžias, kad tik ar
eziau prie to, kuris vargus ju 
užraszys. Ar bus isz to kiek

Tame Woodville, 
Tai vaikiniu gerai, 
Naktimi trankosi, 
Galvas skaidosi, 
Po sudus tąsosi, 

Fainos mokasi, 
Kitam taip pareina, 
Jok da tupet pareina. 
Ir merginos ne geriau 

iszdaro,
Vienus iszteisina, 

Kitus kaltais padaro, 
Už bile bomus užstoję, 

Ir už juosius priesz sudžia 
stoję.

Tai matote,
Musu intiligentai, 

Ugi kuom atsižimetu, 
Jeįgu lakupe nesėdėtu? 
Jau mat ant to parėjo, 

Kad isz turgaus iszejo;
Ne guodoja niekas, 

Ir taip atliktas.
* * *

Kad jus vyrelai pasiliautume le 
Su bobelėms neužsidetumete,

Žinote, jog daug priviso 
nieksziu,

Visokiu sztamo gyvanaszliu, 
Badai Skulkilo pavietoj kelios 

raudosi,
Ka prie kožno vyro kabinasi, 

Viena vyra pamėto,
Prie kito prisikabino,

Ir jau net laisnus pasirūpino,
Bet tas apsimislinias,

Net sudrėbėjo, 
Paemias rakandus iszrunijo.

Gal atsiras kokis, 
Kvailas nebagelis,

Ka duos bobelei prisikalbėti,
Ka turės del josios duona 

duoti,
Yra tai bobele netikiause, 

Ir snuki turi,
Už kitas biauriause.

Gedos mažiausios neturi, 
Savo daro ant nieko nežiūri,

Ana diena pas kaimynus
nuėjo, 

Kaip žiotis atidarė ir dainuot 
pradėjo,

Net visi praeigiai atsistoja
' žiurėjo,

Manstino, jog katram galas 
parėjo.

O vyruti, balsas ne kas, 
Staugė kaip vilkas,

Ir da su koja trepsėjo, 
Pasirodyti su tuom norėjo.

* * *
Asz sakau kad,

Kaip ateis žiema nereikia 
bijoti,

Kožnas turi “Saule” 
užsiraszyti,

Nes “Saule” duoda szilumos 
invalei,

Nes kas “Saule” skaitys, 
Po ulyczias nesitrankys, 

Grinczioje prie pėcziaus sėdės, 
Nuo szalczio nedrebės,

Ir smagumo turės.
Taigi, mano rodos 

paklausykite,
“Saule” užsiraszykite, 

Džiaugsmo in valos turėsite! 

naudos, ar ne, tiek to, tik pasi
skundus, bile tik isz vidaus isz- 
metus, kas skauda, kas slegia, 
degina. Na ir ima pasakot.

— Asz da bado neva ne- 
keneziu, skundžias raudonais 
kailinius apsitaisęs ūkininkas. 
Turiu, da gyvuliu ir lauko, bet 
kas? Trobos karo reikalais su
degintos kartu su visu paszaru 
ir manta. Galecziau da kiek ir 
nusipirkti, bet nėra kur. Už gy
vus pinigus negauni. Tai susi
laukėme laiku! Gyvuliai bada 
kenezia. Pusdykiai priscis Žy
dams atiduoti.

— Atiduoti, tai atiduoti, 
insikisza szale stovis juodu 
szvarku ūkininkas, bet ka da
rysim Pavasario sulaukė, nei 
gyvuliu, nei padaru, nei duo
nos, nei sekios neturėdami ? 
Tuomet tai jau tikras bus ba
das!

Visi liūdnai linguoja galvo
mis, pritardami kalbėtojui.

Asz aiszkinu jiems, raminu, 
jog vyriausybe neužmirszianti 
ju, pasirupysianti jiems pasza
ru ir sekios pristatyti. Jie klau
so mano iszvadžiojimo ir vis 
linguoja galvomis.

— Jau daug geriau butu 
jei patys savo turėtumėm! Ka
žin kas isz kuopos iszsireiszkia.

— Žinoma, žinoma! Prita
ria jam visi.

— Jiems, da vis, bet man 
tai vargas! Prasiskverbęs pro 
žmones artyn bandė skusties 
kitas. Bet ir be skundo aiszkiai 
matyti jam isz veido, jog ne ge
roves pas ji namuose esama. 
Szvarkas nudėvėtas, veidas su
vargęs žeme apnesztas, akys 
indubusios, po akim melinuoja 
plati delczia.

— Let-ne-let gyvas iszli- 
kau. Nevidonas Prūsas su- 
pleszkino visa .mano sodyba. 
Viena grintele liko, bet ir ta 
suszaudyta.

— Ir asz toks-pat, priduria 
kitas szale duru stovis vyras.

— Gi ir su manim ne ge
riau, skundžias treczias, ket
virtas.

Nutariau nuvažiuoti vieton 
apžiūrėti ju nuoskaudų didu
mo. Isz valscziaus gavau “stui- 
ka” ir netrukus iszvažiavau. 
Padegėliu esama dviejuose 
kaimuose: Milastenuose ir Sei- 
lunuose. Važiuoju in Milaste- 
nus. Teisybe, žmogaus suplesz- 
kejas kluonas su visa geryba ir 
ruslys, kame suneze buvo ne 
tik viralus, uždare, bet ir rū
bus. Ugnis sunaikino visa. Net 
ir kiaulių keletą gala gavo. Ap
žiūrėjęs ugniaviete, užeinu 
svirneliu, tuszczia, tik pelu 
krūvele. Einu pirkion, purvi
na, negražu, vargas.

-r- Kuo maitiniesi? Klau
siu, padegėlio.

— Gi kuo? Sztai da karti 
rugiu davė kaimynas dvari
ninkas, baigiam jau valgyti. 
Czia parode duonos žiauna pa
dėta ant skobnies. Tai visas 
musu maistas, toliau reikes 
ubagauti, gyvas žemen nelygi.

Raszau atsisėdės galuskob- 
neje, o nuo krosnies pro pe- 
eziurke blyksi dvi kaip žarijos 
merguczes akytes. Pasirodyt 
bijos, visa suodina ir tik vie
nuose marsžkinukuose. O czia 
girdi kalbant apie ju varga, 
koks indomus dalykas! Kagi 
duotu, kad galėtu areziau pri
eiti prie stalo ir iszdžiuvusio- 
mis nuo bado luputėmis pati 
pasiskusti, kaip sunku misti 
juodos duonos kriaukszle kaip 
nuobodu per dienu dienas ant 
krosnies tūnoti. Bandė jau lip
ti, bet susigėdo ir atgal sugry- 
žo savo gulyklon ir tik 

nai seko aszarotomis akytėmis 
kiekviena mano judėjimą.

Važiuoju in Selinus pas kita 
da arsziau. Likusi tik vienu, 
viena grinezia! Nei kluono, nei 
tvarto, nei svirno, nieko! Tik 
vieni pelenai. Įneinu vidun: 
Priemenioje pasidaryta arkliu 
tvartas. Meszlas dvokia, net 
kvapa užima. Pirkia irgi kaip 
tvartas pilna purvu ir meszlo; 
ties skobnia ikiek atszluota. 
Matyt, tai darbas mažytes mer
guczes, kuri pamaezius sveczia 
atvažiuojant bandė padabinti 
savo buveine. Szeimininkas 
žmogus da ne personas.

— Tai turėjot ligi valiai? 
Klausiu.

— O, Dievuli, ka maeziau, 
tai nei didžiausiam savo ne
prieteliui nevelycziau
Susiėmęs rankas suszuko varg- 
szas. Kaip pradėjo kulkos isz 
visu pusiu lėkti, gyvas praga
ras daros. Szeimyna sulandi- 
nau duobėn, o asz pats nespė
jau. Atbėgau gryczion, o czia 
kulkos per langus kaip bites 
dūzgia. Puoliausi lysti po kros
nim, gi pusiau inlindes instrl-

Naujo Amžiaus Velnias
AMIAI sau gyveno Baltu
cziu kaimo žmones. Kartais 

moterėles supykdavo, bet ir 
vėl susitaikindavo.

Bet neužilgo Baltucziu ra
mumui galas atėjo. Ir tik del 
to, kad vienas Baltucziu kaimo 
gyventojas Matkus labai isz- 
gudrejo ir laikraszczius be
skaitydamas pabludo ir piktą
ją dvasia in namus parsikvie
tė.

Isz karto kaimynai nieko ne
suprato. Pastate Matkus dvi 
kartis, nutiesė vielas, o grin- 
czioj ant stalo kažkokia sikry- 
nute pasidėjo. Jis, sako girdis 
kas Kaune, ar Moskvoj szneka.

Isz pradžių nieko. Bet pas
kui velniai taip insidrasino, 
kad visam kaimui ramumo ne
davė. Tuoj, be jokios aiszkios 
priežasties iszdvese dvi Marti
nienės visztos, paskui nakties 
laiku pradėjo kažkas in langus 
baladotis, paskui vėl žmogaus 
balsu vaitoti, o ant galo kaime 
atsirado didelis, juodas kati
nas.

Ta katiną pasakojo vaikai, 
matydavę ir seniau, bet jis kai
man neidavo, o tik Matkaus 
kieme palei kartis ir vielas 
szliaužiodavo.

Visas kaimas ne juokais su
judo. Vyrai tarėsi, kaip Mal
kui tkerszyti, o moterėles rin
ko szvenstas žoleles ir jomis 
rūke trobas ir gyvulius.

Viena Nedeldieni, Matkiene 
sutiko Martyniene ir kvieczia:

Ateik, kaimynei, paklausy- 
sim reidijaus. Labai gerai gir
dėti kaip kalba ar dainuoja.

Martyniene, pasitarusi su 
kūmutėmis, apsiszlakszte 
szvenstu vandeniu, insidejo in 
kiszene razaneziu ir nuėjo ap
žiūrėti kur velnias apsigyveno 
ir kaip patogiau ji isz ten isz- 
gyvendinti.

Matkiene ja maloniai sutiko, 
o Matkiukas ir sako:

— Užsidek, dedien, ausi
nes. Dabar eina opera “Aida” 
Kiprui Petrauskui dalyvau
jant.

— Tai, Dievuliau! Jau pa
tys iszsitare, kad kipszai daly
vauja! Iszsigandusi pamanė 
sau Martyniene.

Drebėdama, viena ranka 
ausines, isz te1-! Martyniene užsidėjo

gau ingerklin, kad nei, szian 
nei ten negaliu. O granatos, 
girdžiu viena, paskui kita tik 
dūzgia, tik žviegia. Klausau, ir 
trobeles mano spraga. Dievuli, 
manau, jau po manės! Dideliu 
vargu iszsinarpulines isz slas
tų begu prie lango pažiūrėti, 
kas darosi su mano gyvulėliais. 
Žiuriu, geriausias kumelys isz- 
bega kieman, o granata tik 
szvyst tiesog jam in vidurius. 
Žarnos padriko tik po atszlai- 
ma ir tiek!

— Ėmiau gaudau ir persi- 
gandau. Ne tiek gaila gyvulio, 
kiek baime, kad pats nežūtam. 
Priszliaužes prie adverijos, 
prisiglaudžiau ir manau: Kas 
bus, tai bus, toliau jau niekur 
neisiu. Bet, Dievo malone, nei 

matyt!| manos, nei mano szeimynos ne
kliudo. Visi iszlikome sveiki,
už ka labiausia Dievui dėko
jam.

Pas treczia, vėl ta pati isto
rija. Vėl vargu visa virtine, 
aszaru kalnai!

Varginga Lietuva!
----- G ALAS- 

o kitoje laike ražaneziu.
Klauso. Iszbalo visa, kaip 

drobe. Norėjo kažin ka sakyti, 
bet lupos neklause. Greit nu
mėtė ausines, tvirtai saujoje 
sugniaužė ražaneziu, ir nieko 
nesakiusi, parbėgo namo.

Tuoj ja, lyg isz kito pasau
lio atvaživausia, apspito kar
na inkos.

— Na, ka matei, Marty- 
nien?

— Netik maeziau, bet ir 
girdėjau. Ir tuoj skrynutėj ir 
visur cypė nelabieji. O pašuo
liuos, tai jaueziau tik szliaužo, 
tik szliaužo. Gal net pats Liu- 
cipierius buvo! Tik nenumi
riau isz baimes! Jau kad bu
vau pakliuvus, tai pakliuvus! 
Matkiukas net pats iszsitare.

— Ka iszsitare? Pertrauke 
smalsios kaiminkos.

— Iszsitare, kad kipszai!
— Kad kipszai? Nusistebė

jo Kaziene.
— Mat vaikas nesupranta!
Visos moterėlės liūdnai lin

gavo galvas ir drebėjo kaip 
szalczio krecziamos. Seniau jos 
mokėjo velnius iszgyvendinti 
szvenstomis žolėmis, bet dabar 
nepajiega, mat czia susirinko 
visa juoduju kompanija. Taip 
bent mane Baltucziu moterėlės.

Vyrai irgi susirūpino. Karta

Augsztas Draugystes
Vadas

George I. Hali, biznierius 
New York mieste buvo isz- 
rihktas ‘ ‘ Elks ’ ’ draugystes 
garbingu vadu. Szita drau
gyste turi 1,483 kuopu visur 
po visa Amerika. Daugiau
sia biznierių priklauso prie 
szitos 4‘Elks” draugystes. 

sutikę Matku, jam viską iszpa- 
sakojo ir praszc velnius iszva- 
ryti. Už neklausymą žadėjo at- 
kerszyti.

Matkus nusijuokė ir tarė:
— Czia naujo amžiaus ‘ ‘ vel

nias” ir nei asz, nei mano “vel
nias” jusu kerszto nebijome. 
Asz nekaltas, kad jus kvaili. 
Kiek kartu intikįnejau, kad 
jokiu velniu pas mane nėra, o 
jie vis netiki.

Iszgirde, sziuos Matkaus žo
džius visi net nutirpo, o mote
rėles tik lakstė isz vieno kaimo 
galo in kita.

— Einu ir pasakau klebo
nui! Karszcziavosi Kaziene.

— Bet kad ir klebonas su 
vėl,....

— Tai vyskupui! Neduoda 
žmoniems ramumo. Tokia ir 
valdžia.

Kaime darėsi vis neramiau.
Kazienes visztos pradėjo 

giedoti, o Gaigalo avys iszdve
se.

Ir vis del to Matkaus.
Kaimynai norėjo Matkui 

kerszyti, bet bijojo prie jo na
mu prisiartinti. Matkaus kie
mo jie isz tolo lenkdavosi. Juk 
su naujo amžiaus velniu maži 
juokai!

Negalėdami “piktųjų dva
siu” atsikratyti, kaimynai lin
guodavo galvas ir liūdnai kal
bėdavo.

— Seniau taip nebūdavo! 
Pasitaikydavo, kad vienas juo
dasis insibriaudavo, bet vos tik 
szvenstu vandeniu pakrapijai 
ir pranykdavo. Bet dabar! Blo
gi laikai atėjo. Dievas baudžia. 
Gal tuoj jau pasaulio galas bus, 
arkas! GALAS.

Kytras Ubagas
Iszeina gaspadine in prie

mene ir žiuri in stovinti uba
gą, ir tas tuoj aus prakalbė
jo: Apdovanokie gaspadin, 
neregi ubagėli szmoteliu la- 
sziniu!

Gaspadine — Praboczyk 
ubagėli, neturiu nei szmote- 
lio lasziniu! ;

Ubagas — O-gi ana, kas 
ant augszto kabo!

Gaspadine — Ar tai tu to- 
kis neregys?!

Ubagas — Asz tiktai pa
galvojau gaspadin, nes nors 
nematau, bet suuodžiu!

Siuncziant pinigus per ban
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
tes,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada sinusite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu siunsite money orderiu 
per paczta'j tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

Saule Publishing Co., 
Malianoy City, Pa.

ISTORIJŲapie na
------------------- iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip ui- 
iaikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
ažmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15^. 
Saule Pub. Co.t Mahanoy Cįtj;
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Žinios Vietines
'• —■ Szimet ‘‘Lietuviu Die
na” bus viena isz didžiausiu. 
Tukstancziu žmonių rengėsi 
važiuoti in Lakewood Parka, 
Nedelioje, Rugpiuczio (Aug.) 
15-ta diena.

— Sodalietes mergaites tu
rėjo savo metini pikniką, isz- 
važiavima in Lakeside Parka, 
kur buvo pakviestos visos 
mergaites kurios yra sodalie- 
cziu draugystes valdyboje.

Visos labai gražiai diena 
praleido, bežaisdamos visokius 
sportus, ir turėjo gardžius už
kandžius.

Kunigai kurie yra atskiru 
parapijiniu Sodaliecziu kuopu 
dvasiniai vadai taipgi pribu
vo, kuriu tarpe buvo Kunigas 
Kazimieras Rakauskas, isz Ma
hanoy City, Kunigas Juozas 
Gaudinskas ir Kun. Bielskis 
isz New Philadelphia, Kun. S. 
Laurinaitis, isz Mt. Carmel ir 
Kun. Jeronimas Bagdonas isz 
Girardville.

Sodalietes pasigedo savo 
draugiu ir dvasiniu vadu isz 
Minersville, Shenandoah ir 
Tamaqua. Isz szitu miesteliu 
niekas nepribuvo.

Atsilankė in pikniką ir gra
žiai pasilinksmino sekanczios 
sodalietes: Isz New Philadel
phia: Agneszka Carroll, Rita 
Lapkauskiute, Marcella Saka- 
lauskiute ir Gerb. Kun. S. Lau
rinaitis.

Isz Mt. Carmel: Genevieve 
Staneskiute, Dorota ir Lmilija 
Galiuskiutes.

Isz Girardville: Violeta Gu- 
doniute, Pranciszka Mažeikas 
ir Gerb. Kun. Jeronimas Bag
donas.

Isz Frackville: Verona ir 
Annette 'Czikevicziutes, Dorta 
ir Joana Bendrikiutes.

Isz Mahanoy City: Florence 
Szimkiute, Eleanora Boczkaus- 
kiute ir Gerb. C. J. Rakauskas.

— Vesingas oras.
— Utarninke pripuola Szv. 

Laurymo.
— Seredoj SS. Tiburo ir 

Zuzanos.
— Ketverge Szv. Klaros.
— Sena gyventoja Ona 

Matalavicziene, nuo 610 W. 
South Uly., numirė Sukatoje, 
5-ta valanda ryte, sirgdama 
tris menesius. Gimė Lietuvoje, 
atvyko in czionais daugelis 
metu atgal. Prigulėjo prie Szv. 
Juozapo parapijos. Josios vy
ras Adomas mirė apie keturi 
metai atgal, o sūnūs Adomas 
mirė pereita meta. Paliko di
deliame nubudime 4 sūnūs: Jo
ną, namie; Vinca ir Antana 
mieste ir Alponsa isz Port Car
bon. Helena, namie; Marijona 
pati Vinco Žagarinsko ir Ade
lina, pati Juozapo Laukaiczio 
mieste. Taipgi 8 anukus ir anū
kes. Laidos Utarninke, su Szv. 
Misziomis Szvento Juozapo 
bažnyczioje 9-ta valanda ryte 
ir kuna palaidos in parapijos 
kapines. Graborius Liudvikas 
Traskauskas laidos.

Gilberton, Pa. — Senas vete
ranas Juozapas Davidaviczius 
isz Maizevilles, numirė Petny- 
czioj, 10:15 valanda ryte, Ash
land ligonbute. Velionis gyve
no pas savo szvogeri Alberta 
Leski, Maize villeje. V elionis 
kitados gyveno Mahanojuje. 
Prigulėjo prie Szv. Liudviko 
parapijos ir Amerikos Legino 
Post 620, Gilberton. Paliko se- 
kanczius: trys seserys: Ona 

Komaszaitiene ir J. Sinkevi
eži ene isz Mahanoy City; ir O. 
Shi'bcriene isz Philadelphia, 
Pa., ir broli Prana, Mahanoy 
City, taipgi keletą anukus. Lai
dotuves invyko Panedelyje, su 
apiegomis Szv. Liudviko .baž
nyczioje 9-ta valanda ir palai
dotas in parapijos kapines. 
Graborius Vincas Menkevi- 
czius laidojo.

New Philadelphia, Pa. — 
Rožancziaus Draugyste turėjo 
isz važiavima, pikniką ant 
Lakeside Parko ir pasirengė 
stalus prie Sodaliecziu, kurios 
ta paezia diena savo pikniką 
laike. Matyti kad New Phila- 
delphijos žmones dar labai gra
žiai palaiko Lietuvybe, nes bu
vo staeziai malonu klausytis 
kaip gražiai, Lietuviszkai vi
sos tos moterys dainavo Lietu- 
viszkas daineles. Visos gražiai 
diena praleido ir pasilinksmi
no.

Girardville, Pa. — Jonas 
Matlock, biznierius surengė 
gražu isz važiavima, pikniką 
savo kostumieriams ir drau
gams ant Burkevicziu ūkio. 
Labai gražus būrelis žmonių 
suvažiavo. Vakare atvažiavo 
Klebonas Mykolas Daumantas 
su savo vikaru Jeronimu Bag
donu pasisvecziuoti.

“34-ta Lietuviu Diena” 
— NEDELIOJE — 
Rugp.-Aug. 15ta Diena 

Lakewood Park 
Neužmirszkite!!!

Nedelioje, Rugpiuczio Aug. 
15 d., visi keliai, takai ir take
liai pasibaigs tiktai Lakewood 
Parke, arti Mahanoy City, Pa., 
kur invyks 34-toji Pcnnsylva- 
nijos Lietuviu Diena. Tarpe 
25,000 žmonių, Jus rasite daug 
draugu, pažįstamų ir giminiu, 
nes ten susirinks Lietuviu isz 
beveik visu Amerikos parapi
jų.

Bus kalbu, dainų, ir szokiu. 
Be to, Jus gardžiai ir soeziai 
pavalgysite gražaus Lakewood 
Parko pavėsyje. Atnaujinsite 
senas, ir užmegsite naujas pa
žintis. Po erdvinga Parka- vėl 
skambės Lietuviszkos dainos, 
daineles; gal seniai jas girdė
jote Vytauto žemėj, Birutes 
szalyje.

Maloniai busite laukiami, ir 
Lietuviu Dienos Valdyba už
tikrina visiems labai smagu ir 
naudinga laikotarpi. Nesigai
lėsite nei laiko, nei vargo, atsi
lankydami in didinga Lietuviu 
Dienos szvente. Patariama,, 
kad iszklausytumete Szv. Mi- 
sziu savo parapijos bažnyczio
je, nes Lakewood Parke szimet 
nebus atnaszaujamos Szv. Mi- 
szios.

Prof. Bronius Nekraszius 
iszpildys muzikaline progra
mos dali. Jisai vargonininkas 
Szv. Jono Bažnyczios Potts
ville, Pa., ir kas sanvaite dai
nuoja isz Wilkes-Barre radijo ■ ;
stoties WILK.

Teisėjas, G. Harold Watkins 
buvęs Valstybes Senatorius isz 
Pennsylvanijos kalbės Anglisz- 
kai, o p. Matas Zujus, “Garso” 
redaktorius, savo kalboje nu- 
piesz Lietuviu Dienos svarbu
mą.

Prasidedant 9 vai., vakare 

bus szokiai Lakewood svetai
nėje. Gros Jolly Jack Robe! 
Orchestra.

Sztai Leituviu Dienos pro
grama, kuri prasidės Lake
wood svetainėje 4 vai. po piet 
(D. S. T.):

Malda — Kun. Jeronimas J. 
Bagdonas, Girardville, Pa.

Tautinis Amerikos Himnas, 
— publika.

Inžangine Kalba — Kun. Dr. 
Klemensas A. Batutis, Lietu
viu Dienos Pirmininkas, Tama
qua, Pa.

Daina — Prof. Bronius Ne
kraszius.

Kalba — p. Matas Zujus, 
“Garso” redaktorius, Wilkes- 
Barre.

Daina — Prof. Bronius Ne
kraszius.

Kalba — Teisėjas G. Harold 
Watkins, Girardville, Pa.

Daina — Prof. Bronius Ne
kraszius.

Malda — Kun. Pijus C. Czes- 
na, Lietuviu Dienos Garbes 
Pirm., Mahanoy City, Pa.

Lietuvos Himnas — (visi su
sirinkusieji).

DU EROPLANAI 
SUSIMUSZE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

vyno eroplanas skrido isz Nor
folk in Opalocka.

Leitenantas Komandorius 
Raulph C. McGinley sako kad 
laivynas neiszduoda kiek bu
vo ant to eroplano ir ar visi žu
vo, kol žuvusiu gimines daži- 
nos, kaip yra paprastai daro
ma tokiose nelaimėse.

Tie, kurie mate ta nelaime 
sako kad tas mažas eroplanas 
staiga pakilo ir atsimusze in 
laivyno eroplana. Keleiviai 
mažame eroplane greitai isz- 
szoko kai jųdviejų eroplanas 
pradėjo kristi. Laivyno ero
planas neteko vieno sparno, 
bet lakūnas vis stengėsi nusi
leisti, jam pasisekė eroplana 
pasukti vėl in padanges, bet 
tik sykiu eroplanas pradėjo 
kristi ir kai atsimusze in žeme 
užsidegė.

PASZIELISZKAS
BRANGUMAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Jis sako kad daug dalyku, 

kuriu dabar Trumanas nori ir 
reikalauja, daugiau žalos negu 
gero padarytu, ir dar labiau 
viską pabrangintu. Nepai
sant kaip gražiai skamba tie jo 
reikalavimai, ir kaip mums ro
dos butu gerai gauti didesnes 
paramos isz valdžios, parūpin
ti mažesnius nuoszimczius ant 
namu. Visa tai dar labiau vis
ką pabrangintu, nes daugiau 
pinigu paleistu del pirkimo,

Czia visi trys kalti: Valdžia, 
Kongresas ir patys žmones, už 
tai, kad visi trys taip labai rei
kalavo kad visi suvaržymai jo 
karo butu panaikinti, ir kad 
taksos butu sumažintos.

Visi nori isz to brangumo pa
sinaudoti, bet niekas už ta 
branguma nenori užmokėti. 
Ūkininkai nori kad valdžia 
palaikytu augsztas kainas ant 
visu ūkio vaisiu, bet visi žmo
nes nenori taip brangiai mokė
ti.

Biznieriai ir tie kurie naujus 
namus stato, nori kad valdžia 
uždėtu didesnes taksas ant ja 
didesnio pelno.

Visi darbininkai nori kad 
valdžia suvaržytu daigtu ir 
maisto branguma, bet nei vie

nas darbininkas nenori kad sivienyje, palaiko vienybe ir 
grasina su savo balsai, votais. 
Politikierius, kuris jiems pasi-

valdžia suvaržytu darbininko 
alga.

Bankieriai ir piniguoeziai 
reikalauja kad valdžia pavė
lintu jiems imti didesni nuo- 
szimti ant paskolų, bet nenori 
kad valdžia kisztusi in ju biz
ni, kai jie savo bizni varo.

Eccles sako kad jau per vėlu 
szita betvarke, szita pramones 
suirute atitaisyti. Klaidos pa
darytos, ir kelio atgal nėra. Jis 
sako kad mes dar galime nors, 
kiek iszsigelbeti jeigu mes 
banku paskolas suvaržysime, 
jeigu naujiems namams pasko
las sumažinsime, ir jeigu mes 
visi mažiau visko pirksime.

Jis sako kad nei valdžia, nei 
Kongresas, nei žmones nenori 
prisipažinti kad jie kalti, kad 
viens kita kaltina!

Szitokie pareiszkimai ir kal
tinimai labai nemalonus, bet 
teisybe tankiai ne taip jau ma
loni. O visa tai mums pasako 
žmogus kuris žino, ir kuris da
bar gali teisybe pasakyti.

Jau dabar pats Trumanas 
mato ir supranta kad daug ge
riau butu buvę jam paežiam ir 
visai Demokratu Partijai, jei
gu jis butu pasilaikęs Poną 
Eccles kaipo drauga.

Eccles sako kad jau atėjo 
laikas mesti visa ta politikavi
mą ir tikrai susirūpinti apie 
visos tautos padėti.

Nors Eccles visa teisybe pa
sakė, bet nėra jokios vilties 
kad kas gero isz viso to iszeis. 
Politikieriai politikuos kaip 
ir politikavo. Kaipgi iszdrys- 
tu politikierius dabar ūkinin
ku užpykinti, kai ūkininku 
balsai, “votai” taip reikalingi 
per ateinanezius rinkimus? 
Kaip administracija, valdžia 
iszdrystu pasiprieszinti abe
jom partijom, ikai Kongresas 
ir Senatas susirupines apie kas 
bus iszrinktas in Kongresą ir 
Senata sykiu su Prezidentu?

Ūkininkai yra baisiai inta- 
kingi Vaszingtone. Tai kaip 
dabar iszdrystu tuos ūkinin
kus inžeisti ar užpykint?

Nei vienas politikierius ne- 
iszdrystu suvaržinti ar suma
žinti paskolas del nauju namu 
statymo. Pargryžusieji karei
viai, veteranai labai reikalau
ja tu nauju namu, o jie yra su

Czia paveikslas New York 
Stock Exchange, biržo, kur 
piniguoeziai perka ir par
duoda stockas ir bonus. Kai 
bonu ir stocku prekes, kai
nos pradėjo kristi, tai visi 
jie iszsigando. Drąsesni dar 
dry so laikytis ka turėjo ir 
dar daugiau pirktis, bet ma
žesnėms kiszkos pradėjo 
drebėti ir jie skubinosi par

prieszintu, pats pasiraszytu 
savo politines mirties paskuti
ni raszta. Nei Kongresas, nei 
Senatas neiszdrys czia, nei 
žingsnio žengti.

Suvaržyti banko paskolas? 
Bankieriai laiko abieju parti
jų /piniginius iždo maiszelius. 
Be bankieriu nebutu jokio va
jaus politikieriams.

Visi biznieriai ir fabrikantai 
dabar džiaugiasi kad taksos 
jiems yra sumažintos. Tai kas 
dabar iszdrystu tas taksas vėl 
sugražinti, padidinti?

O kas dabar iszdrystu iszsi- 
reikszti kad darbininkams al
gos butu suvaržintos, kad butu 
nustatyta per instatymus kad 
darbininkai negali reikalauti 
daugiau algos? Darbininkai 
sudaro didžiuma visu balsu, 
votu per rinkimus, ir už tai nei 
vienas politikierius neiszdrys- 
tu nei iszsižioti apie suvaržy
mą darbininku uždarbio.

Reiszkia, niekas niežo neda
rys, visi visiems pilna laisve 
duos ir leis ta paszieliszka 
branguma dar labiau paszelti.

Ponas Eccles teisybe pasakė 
kai jis padare pastaba kad mes 
jau taip giliai inklimpe kad 
mes dabar bijomies dirstelti 
atgal. Mes eisime tuo keliu in 
branguma tol kol tas kelias 
pats užsibaigs ir tada mes su 
duonos plutele pasitenkinsime.

VOKIECZIAI
NESIBIJO SOVIETU

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 
vežusios gana maisto visiems 
del viso menesio. Bet eina viso
kie gandai apie anglis, kad szia 
žiema visi vėl turės kęsti szalti, 
nes anglių nebus.

Vokiecziai buvo maloniai 
nustebinti, kai jie pamate kaip 
greitai Amerikos valdžia pri
statė tiek daug eroplanu, kai 
tik Sovietai užkirto susisieki-
ma ant žemes. Kai tik musu 
eroplanai pribuvo tenai, tai 
tvarka buvo nustatyta, kad tie 
eroplanai staugė, uže, kilo ir 
leidosi diena ir nakti, skrido 
per žvaigždėtas naktis ir per

Piniguocziu Sumiszimas

duoti ir dar daugiau pra- 
kiszti. Per viena diena dau
giau negu per du bilijonu 
doleriu tie bonai ir stockos 
nukrito. Už tai tie piniguo
eziai ir sumiszo. Jau dau
giau negu du metai kai kas 
panaszaus tenai atsitiko.

Szitas bonu ir stocku nu
kritimas turėjo kelias prie- 

ukanotas miglas. Niekas ju ne
sustabdė.

Tu prekybiniu eroplanu 
staugimas virsz Berlyno, Ber- 
lyniecziams primine Amerikos 
kariszkus eroplanus, bombe- 
rius, kurie taip pat staugė, bet 
ne veže, o sprogstanezias bom
bas in Berlyną.

Amerikos eroplanai leidžiasi 
in Berlyną kas szeszios minu- 
tos. Vienas Amerikietis karei
vis, stovėdamas ir žiūrėdamas 
kaip musu eroplanai tenai lei
džiasi, pasijuokdamas paklau
sė: “O kur musu pesztukai 
eroplanai?”

Musu prekybiniai eroplanai 
lekia in Berlyną su maistu, o 
musu kariszki eroplanai, ga
lingi bomberiai tupi Anglijoje. 
Jie dar nepaskirti palydėti 
tuos prekybinius eroplanus pa
dangėse in Berlyną, bet jie 
randasi visai netoli, kaipo per
spėjimas tiems kurie norėtu ar 
drystu koki viena isz tu preky
biniu eroplanu užpulti.
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INTARTAS
SZNIPAS

UŽSIGINA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Bentley. Jis iszgiria Panele 
Bentley kad ji dabar prisipa- 
žinsta buvusi iszdavike ir kad 
ji valdžiai pranesza vardus ki
tu tokiu iszdaviku, bet jis sako 
kad Panele Bentley klaida da
ro kai ji intaria jiji.

Dabar iszeina in virszu, kad 
Amerikos Iždo Sekretorius pa- 
rasze laiszka, praszydamas, 
kad Ponas William Bentley 
butu perkeltas isz Londono in 
gera ir atsakominga vieta 
Washingtone.

Jis prisipažinsta kad jis 
daug Komunistu pažinsta. Jis 
sako kad jis su jais susipažino 
per savo žmonos szeimyna. Jis 
net prisipažinsta kad jis susi
pažino su Jacob Golos, kuris 
yra vieszas Komunistas, ir su 
juo sutiko surinkti žinių del 
knygos kuria Golos ketino pa- 
raszyti apie Amerikos karisz- 
ku fabrikus per kara. Jis sako 
kad jis su Panele Bentley susi
tiko apie szeszis ar septynis 
sykius parkuose ar ant uly-
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žąstis. Vieni sako, kad už 
tai kad rinkimai artinosi, 
kad jau visi nujautė kad bus 
permainos valdžioje ir visa
me Vaszingtono sztabe. Bet 
kiti taisykliszkiau aiszkino 
kad tai atsitiko už tai kad 
visi nerimavo ir bijojosi kas 
bus isz to Amerikos su Ru
sija susikirtimo Berlyne. 

ežios. Visos žinios kurias ji is# ,, 
jo gavo buvo tik tokios kurios 
jau buvo laikraszcziuose ir 
žurnaluose. Jis sako kad žinios 
kurias jis davė Panelei Bentley 
buvo svarbios bet ne slaptos. 
Jis užsigina kad jis yra ar bu
vo Komunistas, kad jis nieka
dos nemokėjo duokles in Ko
munistu Partija.

Daug kitu tokiu žmonių 
augsztose valdžios vietose yra 
dabar intraukti in szita intari- 
ma kad ir jie yra Komunistai 
ar kad jie Komunistams daug 
slaptu žinių inteike per kara ir 
po karo.
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PARGRYŽTA
ISZ SIBIRO

Vokietes Moterys At
pasakoja Vargus,

Skurdą Ir Bada •
HAMBURG, VOK. — Pir. 

mutines Vokietes moterys ku
rios buvo in Sovietu nelaisve 
paimtos per kara, dabar par- 
gryžta isz Sibiro. Jos sako kad. 
jos per tris metus dirbo kasyk-: 
lose ir per visa ta laika bada
vo.

Trys szimtai ir septynios de- 
szimts viduramžio Vokietes 
moterys dabar randasi in 
Friedland, kur Anglai valdo 
Vokietijoje. Jos sako kad jos 
buvo in nelaisve paimtos 1945 
metuose, sugrustos in trauki
nius ir iszvežtos in Sibirą, kur 
jos buvo priverstos dirbti ka
syklose tuos paežius darbus 
kaip ir vyrai dirba.

Kai jos pribuvo pas Anglus, 
j u drabužiai buvo apdriskę, su- 
neszioti, nususe, jos savo ko
jas buvo apvyniojusios su mai- 
szais, visai neturėjo czeveryku. 
Beveik visos buvo silpnos nuo 
bado.

Daugiau negu puse tu mote- 
ru kurios tenai turėjo dirbti, 
pasimirė nuo sunkaus darbo 
ar nuo bado.
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